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  پايش بازار 

   

  
  
  

  پويايي هاي بازار 
دهد كه اقتصاد    ينشان م   وروي) در منطقه  PMI(   د يخر  تيرينفت باثبات است. در اروپا، شاخص مد   متيق -١

  ي را جمع آور  نهيقرنط يها تيمحدود جيمختلف به تدر يرو به بهبود بوده و كشورها يشتريبا سرعت ب
نفت كمك خواهد    مت يمسئله به باالرفتن ق  ني هفته بازخواهند شد. ا  ن يكنند. مدارس در فرانسه در ا  يم

است. در ژاپن    شي تلف شده اند در حال افزا  ١٩-د يكو  ي ماريكه بر اثر ب  يو كسان   ان يكرد. در هند مبتال
باشند.   يجهان م  فت در وارد كننده ن   نيو چهارم  نيدهد. هند و ژاپن سوم  يشبح كرونا خود را نشان م   زين

به سطح    زليو د  ني بنز  يمتحده تقاضا برا  االتيدر اتقاضا براي واردات نفت به هند كمي كاهش يافت.  
  ٦٥.٣٦آمده به    نيي سنت هر بشكه پا  ٤نفت برنت    متياست. ق   دهيرس   ١٩- د يكوو  ي ماريب  وعيش قبل از  

دالر هر بشكه    ٦١.٥٢سنت باالر فته و به    ٩  تيي نترمد ينفت وست تگزاس ا  متي. قد يدالر هر بشكه رس 
 قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب نسبت به هفته قبل با توجه به گرمي هوا كاهش يافت.   .د يرس 
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  تفسير هفته 

كشور جهان در نشست مجازي تغييرات اقليمي در پنج شنبه هفته گذشته شركت كردند. اين    ٤٠رهبران   -٢
شاور تغييرات اقليمي دولت اياالت متحده به صورت مجازي برگزار شد،  نشست كه با ابتكار جان كري م

تي بود تا برخي از كشورهايي كه در زمينه انتشار گازهاي گلخانه اي بيشترين سهم را دارند، با اعالم  صفر
وزارت   هي در اطالعتعهدات جديد در محدود نمودن آن، آينده حيات در كره خاكي را امكان پذير نمايند. 

ملل    ييآب و هوا  ات رييكنفرانس تغ  ر يمهم در مس  ي نشست نقطه عطف  ني ا  بود كه آمده    كايخارجه آمر
معنادار    جينتا  يها برافرصت   شيو به منظور افزا  شودي متحد است كه نوامبر امسال در گالسكو برگزار م

ن رئيس جمهور آمريكا اعالم كرد  بايد   .ستشده ا  ي زيردر گالسكو برنامه   يم ياقل  ياقدام جهان  نهيدر زم
درصد از انتشار    ٥٢تا    ٥٠  ، ٢٠٣٠تا    سال مقابله با آاليندگي در جهان بوده و آمريكا    ٢٠٣٠سال    كه

به    ٢٠٢٥  د كه تارگازهاي آلوده كننده را كاهش خواهد داد. شي جين پينگ رئيس جمهور چين اعالم ك
و پس از آن به تدريج از توليد دي اكسيد كربن با  مقدار ماكزيمم در توليد گازهاي گلخانه اي رسيده  

همچنين چين متعهد شد كه استفاده    سياست گذاري صحيح حزب كمونيست چين كاسته خواهد شد.
مصرف    از ذغال سنگ را در پنج سال آينده به تدريج محدود كرده و پس از آن به سمت بيرون رفتن از 

درصد از گازهاي گلخانه اي خود را تا    ٤٦درصد    ٢٦  اين سوخت حركت كند. ژاپن متعهد شد كه بجاي 
درصد از تعهدات آب و هوايي خود را مطابق    ٣٠به گزارش گاردين تاكنون كشورها تنها    كم نمايد.  ٢٠٣٠

  ي الديم  ٢١٠٥دسامبر    ١٢در    سيپار  يي توافق آب و هواانجام داده اند.    ٢٠١٥با مصوبات توافق پاريس  
  .شد   يي وارد مرحله اجرا  ٢٠١٦نوامبر    ٤در    و قرارگرفت    ب يو تصو  د ييكشور جهان مورد تا  ١٩٦  ي از سو

درجه    ٢ ري جهان  به ز زيهشدار آم شيتوافق رساندن متوقف ساختن گرما ن يهدف از به اجرا در آوردن ا
چند گزاره در  ين مناسبت  به هم  است.  يگراد در سطح  جهان  يدرجه سانت  ١.٥و حد مطلوب    گراديسانت
 در زير مي آوريم. تغييرات اقليمي  مورد 

ميالدي، جوزف فوريه دانشمند فرانسوي نشان داد كه عامل اصلي افزايش دماي زمين،   ١٩در اوايل قرن  -٣
فيزيكدان ايرلندي جان تيندال، به اين نتيجه رسيد كه گرم شدن كره    ١٨٦٠  جو كره زمين است. در 

از ويژگي هاي برخي گازهاي موجود در اتمسفر از جمله دي اكسيد كربن است. اين گازها  زمين ناشي  
اجازه ورود اشعه خورشيد به سطح زمين را مي دهند ليكن از خروج حرارت جلوگيري مي كنند. در آغاز  
  قرن بيستم، اسوانته آرينيوس شيمي دان سوئدي به اين نتيجه رسيد كه ممكن است پايين بودن ميزان 
دي اكسيد كربن موجب بروز عصر يخي در كره زمين شده باشد و پيش بيني كرد كه افزايش استفاده از  
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اما هيچ يك از اين دانشمندان تصور نمي كردند    زغال سنگ مي تواند به گرم شدن كره زمين بيانجامد.
ميليارد    ٢ميالدي    ١٩٠٠  كه استفاده فراگير از سوخت هاي فسيلي به اين مقدار و به اين سرعت باشد. در

  ٣اين ميزان به    ١٩٥٠  تن دي اكسيد كربن در اثر استفاده از سوخت هاي فسيلي به هوا پخش شد. در 
برابر افزايش يافته است. انفجار استفاده از سوخت هاي فسيلي و بسياري    ٢٠برابر و در حال حاضر به  

. در اين قرن انرژي به وفور  ستثنايي در تاريخ بشر تبديل كردويژگي هاي ديگر، قرن بيستم را به دوره اي ا
اختيار صنايع، گرمايش كود    ،در  و  منفجره  مواد  توليد  توجه  قابل  افزايش  و  قرار گرفت  نقل  و  و حمل 

و حتي صنايع نظامي را متحول كرد. ارّه ها به جان درختان   ،شيميايي، بهره برداري از معادن، كشاورزي
و پااليشگاه ها بي وقفه مواد اوليه براي توليد پالستيك تامين كردند. درطول تاريخ جمعيت    جنگل افتادند 

كره زمين طي يك قرن دو برابر افزايش نيافته بود ولي در قرن بيستم دو بار دو برابر شد. در هيچ قرني  
GDP !جهان دو برابر نشده بود ولي در قرن بيستم چهار بار دو برابر شد 

در پيوست گزارشي كه توسط كميته مشورتي رئيس جمهور آمريكا تهيه شد براي اولين بار    ١٩٦٥ر  د -٤
سياست مداران در جريان عواقب تغييرات اقليمي قرار گرفتند. در نيمه اول قرن بيستم دانشمندان بر اين  

د شد، ولي در  عقيده بودند كه همه دي اكسيدكربن توليد شده در صنعت توسط اقيانوسها جذب خواه
معلوم شد كه    ١٩٦٥  ز ميالدي، راجر رِوِلِه دانشمند اقيانوس شناس نشان داد كه چنين نيست و ا  ٥٠دهه  

ميزان دي اكسيدكربن موجود در اتمسفر به آرامي در حال افزايش است. كميته مشورتي در گزارش خود  
د ميليون سال در اعماق زمين ذخيره شده  به رئيس جمهور آمريكا اعالم كردكه كربني كه طي چند ص

است تنها در چند نسل آزاد شده و چنانچه اقداماتي صورت نگيرد دماي كره زمين به صورت بي سابقه  
رها كردن ميلياردها توپ پينگ   : جالب و البته غيرواقعي بوداي افزايش خواهد يافت. پيشنهاد كميته نيز 

خورشيد را انعكاس داده و اثر خنك كننده ايجاد كند! اما امروز تغييرات  پنگ بر سطح اقيانوسها كه اشعه  
  ٣٢٠  ppmميزان دي اكسيد كربن در هوا    ١٩٦٥  در اقليمي به يك گرفتاري بزرگ تبديل شده است.

  ٤٠ ppmدهه بعد اين ميزان  ٣بيشتر از دو قرن قبل از آن بود در حالي كه طي   ٤٠  ppmيعني فقط  
بعدي فقط دو دهه طول كشيد. در حال حاضر ميزان دي اكسيد كربن    ٤٠  ppmفزايش يافت و  ديگر ا

 به آن اضافه مي شود.  ٢ ppmاست و ساليانه   ٤٠٨  ppmدر هوا 

در واقع فرضيه آرينيوس مبني بر اينكه مهم ترين عامل تغيير دماي كره زمين در فاصله بين عصرهاي    -٥
اتمسفر بوده است، به اثبات رسيد. شواهد موجود از يخ هاي قطبي  يخبندان ميزان دي اكسيد كربن در  

حكايت از آن دارد كه تغييرات هر دو متغير يعني دماي كره زمين و ميزان دي اكسيدكربن در هوا در  
دوره اي چند صد هزار ساله با هم مطابقت دارد. از نظر ميزان دي اكسيدكربن تفاوت بين امروز و قرن  

قرن هجدهم و عصر يخبندان است. آخرين باري كه ميزان دي اكسيدكربن اتمسفر كره  هجدهم برابر با  
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درجه سانتيگراد گرمتر بود. در آن دوران، تپه    ٣زمين برابر با امروز بود، درجه حرارت متوسط كره زمين 
  هاي گرين لند پوشيده از علف و برخي مناطق قطب جنوب سرتاسر جنگل بود. آب يخ هاي قطبي نيز در 

  متر باالتر از امروز بود.  ٢٠اقيانوسها حركت مي كرد و در نتيجه سطح آب 

و هيچ اقدامي در اين    شواهد حاكي از آن است كه پرزيدنت جانسون گزارش كميته مشورتي را نخوانده -٦
زمينه نكرد. البته در آن روزها هنوز داليل مستحكمي مبني بر اينكه بشر باعث گرم شدن زمين شده  

ميالدي، همواره دماي كره زمين نسبت    ١٩٧٠وجود نداشت. ولي امروز شرايط متفاوت است. از دهه  است  
  ١٩٨٠به دهه قبل از آن افزايش يافته است. شبيه سازي ها و مدل هاي موجود نشان مي دهند كه تا دهه  

عامل بشمار مي رود.  تاثير صنايع بر گرمايش زمين قابل توجه نبوده است ولي در حال حاضر مهمترين  
كشورهاي جهان توافق نامه اي را در راستاي جلوگيري از هر گونه تغيير در اكوسيستم    ١٩٩٢در سال  

ميليارد تن دي اكسيد كربن در هوا پخش كرده و    ٧٦٥جهان امضاء كردند. اما از آن تاريخ تا امروز بشر  
ثبت شده است.   ١٩٨٠نتيگراد باالتر از دهه  درجه سا  ٥/٠ميالدي    ٢٠١٠در نتيجه دماي متوسط دهه  

  ١، متوسط دماي سطح كره زمين در حال حاضر  IPCCطبق برآورد كميته بين دولتي تغييرات اقليمي  
درجه سانتيگراد    ٢/٠درجه سانتيگراد بيشتر از دوران قبل از انقالب صنعتي بوده و كماكان در هر دهه  

توافق نامه پاريس به امضاء رسيد و كشورهاي جهان براي اولين بار اهداف    ٢٠١٥افزايش مي يابد. در سال  
  ٢كمّي در اين زمينه تعريف كرده و متعهد شدند كه افزايش درجه حرارت زمين را به ميزان كمتر از  

  ١/ ٥درجه سانتيگراد نسبت به دوران قبل از صنعتي شدن محدود كرده و كوشش كنند كه اين افزايش از  
 فراتر نرود.  درجه 

در حال حاضر آنچه با اطمينان مي توان گفت اين است كه افزايش درجه حرارت كره زمين ادامه خواهد   -٧
يافت. افزايش دماي كره زمين تنها وقتي متوقف خواهد شد كه هيچگونه افزايشي در گازهاي گلخانه اي  

د محدود شود اين شرايط بايد تا سال درجه سانتيگرا  ٥/١نداشته باشيم. چنانچه قرار باشد افزايش دما به  
اين چالش اصلي قرن    ٢٠٥٠ انتشار گازهاي    ٢٠آن است كه روند افزايش  ٢١فراهم شود. بنابر  برابري 

 گلخانه اي در قرن بيستم با دو برابر سرعت معكوس مي شود.   

است. اولين  اما آن چه كه براي ايران بنظر مي رسد ضروري باشد، سياست گذاري صحيح در امر انرژي   -٨
اظ توليد دي اكسيد كربن است  حمسئله كم كردن توليد گازهاي گلخانه ايست. ايران هفتمين كشور از ل

كه متاسفانه در اجالس رهبران براي تغيير اقليم حضور نداشت. كاهش دي اكسيد كربن مي تواند با قيمت  
د كربن را بر اساس تشخيص  گذاري كربن تحقق پذيرد. يعني هر فعاليت اقتصادي سهم معيني از تولي

و يا خدماتي موظف باشد    يكربن را واحد توليد   هزينهرگوالتوري داشته و در صورت توليد بيشتر كربن  
گردش مالي قابل توجه در كشور است.  د  اايجبپردازد. قيمت گذاري كربن خود مشوق صدها شغل جديد و  
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دالر هر تن    ٢اضر در سطح بين المللي  مطابق محاسبات صندوق بين المللي پول، قيمت كربن در حال ح
تواند تا   تا    ٧٥است كه مي  پاريس  ٢٠٣٠دالر هر تن  تا در جهت اهداف توافق  يافته  كاهش    ، افزايش 

گازهاي گلخانه اي را محدود سازد. دومين مسئله در اين رابطه براي ايران سرعت بخشيدن به پروژه هاي  
آنه گاز خود، صادرات  و  نفت  استخراج  و  ديگر  توليد  در  است. كاري كه  توسعه  به  آن  پول  تبديل  و  ا، 

انجام است. فرصت بسيار كوتاه است.   انرژي هاي فسيلي در حال  توليد كننده  دادگاهي در  كشورهاي 
تنها بخاطر آن كه در تبليغات خود اعالم    ه نيويورك سه شركت اگزان موبيل، بي پي، و شل را محكوم كرد

سومين پيشنهاد، متوازن  ر روند كاهش انتشار گازهاي آلوده كننده است.  كرده بودند كه محصوالت آنها د
سازي هزينه هاي توليد انرژي هاي پاك با قيمت آنها در بازار آزاد است. اين مسئله نيازمند بحث مفصلي  

 است كه در آينده به آن مي پردازيم. 
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